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DET NORDLIGE VIETNAM
Eventyrligt krydstogt i Ha Long bugten med 
middag og overnatning. Farverige markeder. 
Vandreture til eksotiske landsbyer nær græn-
sen til Kina. Sightseeing og tid til shopping i 
Hanoi. De historiske monumenter ved Dien 
Bien Phu – og sejltur langs uberørte skove og 
høje kalkstensbjerge. Max 20 deltagere.
12 dage • 13.400 kr • 7. til 18. juli • 8. til 19. september 

BOTSWANA – KATTEDYRENES PARADIS
Vi overværer det tidløse ikoniske Afrika med  
åbne græsarealer og oldgamle skove. På 
mobilsafarien, heraf 6 dage i ”bushen”, oplever 
vi dyrelivet på nært hold. Vores guider er født 
i området og blandt de bedste i Afrika. Rejsen 
slutter i Zimbabwe Victoria Falls og bådtur på 
Zambesi� oden. Max 18 deltagere.
12 dage • 27.900 kr • 9. til 20. juli • 8. til 19. oktober

NATUR OG HVALER I ECUADOR
Mystiske tågeskove, sneklædte vulkaner, 
Andesbjergene, grønne kratersøer, orkideer 
og eksotiske fugle. Rejsen slutter med at vi 
oplever pukkelhvalernes kærlighedssang. 
Vi udforsker charmerende landsbyer, gamle 
 kolonibyer, farverige indianermarkeder og 
Inka ruinen Ingapirca. Max 20 deltagere.
16 dage • 21.900 kr • 10. til 25. juli

OVER HIMALAYA TIL LADAKH
Ekspeditionsrejse til Lille Tibet. Vi kører fra
Delhi til Ladakh.  Blandingen af Himalayas 
bjerge og buddhistisk kultur gør oplevelsen 
total. Undervejs er vi forbi Dalai Lamas hjem 
i  Dharamsala og det gyldne tempel i Amritsar. 
En rejse hvor du oplever tre religioner samt 
en fantastisk natur. Max 20 deltagere.
19 dage • helpension • 21.300 kr • 16. juli til 3. august

SOMMERFERIE

Læserarrangement

Kristeligt Dagblads læsere inviteres til at møde histo-
riker Henrik Jensen, der er aktuel med bogen ”Krigen 
1914-1918 – og hvordan den forandrede verden”.

Første verdenskrig blev et altafgørende brud med det 
vestlige menneskes selvbillede. 100 år efter krigsud-
bruddet er kulturen præget af en intens velstands- og 
velfærdsfokusering, en individualistisk rettighedsori-
entering og talrige fortrængningsmekanismer, netop 
født af krigen.

De kulturhistoriske slagskygger fra Første Verdens-
krig er omdrejningspunktet ved foredragene.

Der vil være lejlighed til at stille spørgsmål og købe 
bogen ”Krigen 1914-1918 – og hvordan den forandre-
de verden”.

Tid og sted:

Tirsdag den 10. juni kl. 17.00-19.00. Diakon-
højskolen, Lyseng Allé 15, 8270 Højbjerg

Torsdag den 12. juni kl. 16.30-18.30. Kristeligt 
Dagblad, Vimmelskaftet 47, 1161 København K.

Tilmelding sker til Kristeligt Dagblads abonnementsafde-
ling på telefon 33 48 05 05. Tilmelding er nødvendig, da 
deltagerantallet er begrænset.

Deltagergebyret er 50 kr. for abonnenter og 70 kr. for ikke-
abonnenter. Beløbet betales på selve dagen.

Krigen 1914-1918 
Foredrag ved Henrik Jensen

Ulla PoUlsen
upoulsen@k.dk

Boko Harams leder, Abuba-
kar Shekau, sparer ikke på 
den religiøse retorik.

”Slaveri er tilladt i min reli-
gion, og jeg vil kidnappe 
mennesker og gøre dem til 
slaver,” har han blandt andet 
sagt i forbindelse med kid-
napningen af de flere end 200 
kristne og muslimske skole-
piger fra det sydlige Nigeria i 
midten af april. 219 piger hol-
des stadig fanget et ukendt 
sted i Nigeria.

De islamistiske falbelader 
ændrer dog ikke ved, at mas-
sekidnapningen først og 
fremmest har til formål at 
gavne Boko Harams forret-
ninger ved enten at skaffe 
penge eller frigivelse af 
fængslede gruppemedlem-
mer. Nutidens terrorister er i 
lige så høj grad dybt krimi-
nelle som religiøse ideologer. 
Det mener Louise Shelley, 
professor og direktør ved 
Center for Terrorisme, Græn-
seoverskridende Kriminalitet 
og Korruption ved George 
Mason Universitet i USA. Hun 
er på vej med bogen: ”Be-
skidte forbindelser : Korrup-
tion, Kriminalitet og Terroris-
me” (Dirty Entanglements: 

Corruption, Crime and Terro-
rism).

”Nogle terrorgrupper, for 
eksempel IRA og Abu Sayyaf 
(islamisk oprørsgruppe i Fi-
lippinerne, red.) har været in-
volveret i kriminalitet så læn-
ge, at de er mere forbrydere 
end terrorister. I mange andre 
tilfælde krydser de frem og 
tilbage mellem de to identite-
ter som forbryder og terrorist. 
Nogle terrorister har et meget 
praktisk syn på deres krimi-
nelle handlinger,” siger Loui-
se Shelley.

Efter hendes mening er den 
mest effektive måde at ram-
me Boko Haram og lignende 
terrororganisationer derfor at 
gå efter deres indtjening. Ter-
rorgrupperne kan ikke i 
længden overleve uden at 
skaffe sig betydelige penge-
beløb, og pengene kommer i 
stigende grad fra kidnapnin-
ger samt smugling af våben, 
narkotika eller cigaretter. 
Selv brugte biler fra USA til 
Vestafrika har vist sig at have 
forbindelse til terrornetværk.

Ifølge Louise Shelley er der 
brug for at optrævle grupper-
nes økonomiske netværk, fin-
de ud af, hvem deres økono-
miske kontakter er, og hvor-
dan de får ”hvidvasket” deres 
penge. Der er i langt højere 

grad brug for et stærkt øko-
nomisk bagmandspoliti end 
militære indsatsstyrker, hvis 
man for alvor vil komme ter-
roren til livs, mener hun.

”En militær operation vil 
ikke løse problemet med Bo-
ko Haram,” siger hun.

Nigerias præsident, Jona-
than Goodluck, har flere gan-
ge selv erklæret, at militæret 
er parat til at tage alle midler 
i brug for at besejre Boko Ha-
ram, men både Louise Shel-
ley og andre udenlandske 
terrorforskere peger på, at 
selvom Nigeria er Afrikas 
største økonomi, er dets mili-
tær elendigt og næppe i 
stand til at tage kampen op 
med Boko Haram. 

De nigerianske soldater er 
udisciplinerede, dårligt ud-
dannede og dårligt udrustede 
– og er gentagne gange blevet 

kritiseret for at begå grove 
menneskerettighedskrænkel-
ser. Nigerias egen menneske-
rettighedskommission kon-
kluderede sidste år, at Nigeri-
as militær under sine angreb 
på Boko Haram også har mis-
handlet og dræbt kvinder og 
børn, hvilket har øget den lo-
kale opbakning til Boko Ha-
ram.

nok så bekymrende er det, at 
en økonomisk indsats mod 
Boko Haram, som Louise 
Shelley anbefaler, heller ikke 
synes at have gode udsigter. 
Nigeria er bundkorrupt, og 
den enorme korruption er en 
af årsagerne til, at det kan la-
de sig gøre for Boko Haram at 
få sine lyssky økonomiske 
aktiviteter til at køre. 

Den internationale kon-
fliktforskningsgruppe Inter-
national Crisis Group skriver 
således også i en nylig rap-
port, at Boko Haram og dets 
allierede i det nordlige Nige-
ria ikke bliver slået tilbage 
med mindre det lykkes for re-
geringen at vinde lokal op-
bakning og – ikke mindst  
– gennemføre fundamentale 
reformer, der gør noget ved 
den elendige regeringsførel-
se, korruptionen og underud-
viklingen.

Ifølge International Crisis 
Group er kernen af problemet 
med Boko Haram, at de har 
let ved at rekruttere medlem-
mer i deres nordlige lokalom-
råde, delstaten Borno, fordi 
det er en fattig og misrøgtet 
region, hvor våben og mulig-
heden for at tjene hurtige 
penge virker tillokkende på 
mange unge mænd.

”De fleste nigerianere er i 
dag fattigere, end de var ved 
uafhængigheden i 1960. Re-
geringen er ude af stand til at 
levere sikkerhed, arbejde, 
uddannelse, sundhed, vand 
og ordentlige veje,” noterer 
forskningsgruppen.

Nigerias regering har stadig 
tilgode at ændre på situatio-
nen, men måske er der en 
ændring på vej. Landets 
kvindelige finansminister 
Ngozi Okonjo-Iweala sagde 
forleden i et interview med 
det britiske nyhedsbureau 
Reuters, at man arbejder på 
en udviklingsplan for de fat-
tige nordøstlige delstater Bor-
no, Adamawa og Yobe.

”Vi erkender, at vi har et 
problem med mennesker, der 
bliver marginaliseret. Det 
faktum, at de menneskelige 
udviklingsmuligheder i den 
del af landet er blandt de dår-
ligste,” sagde hun.

Boko Harams akilleshæl er penge 
Massekidnapningen af godt 200 skolepiger i Nigeria er en påmindelse om, at terror-
grupper som Boko Haram lever af deres kriminelle aktiviteter

Jens MallInG
sKRIVeR FRa RUslanD
udland@k.dk

Hver dag bliver fredelige bor-
gere dræbt, lød det i et ind-
slag på den russiske tv-kanal 
Rossija 1 for nylig. Kanalen er 
en af de mest sete i Rusland 
og en af indbyggernes vigtig-
ste kilder til nyheder. 

Indslaget viste optagelser 
af et lig, der ligger skudt på 
jorden omringet af tungt be-
væbnede soldater. Stemmen i 
udsendelsen siger, at de gru-
somme billeder var optaget 
under et blodigt opgør mel-
lem prorussiske oprørere og 
proukrainske styrker i den 
oprørskontrollerede by Slav-
jansk. 

Den indflydelsesrige tv-
vært Dmitrij Kiseljov, der og-
så er chef for det statsejede 
tv-selskab VGTRK, som Rossi-
ja 1 er en del af, har dog siden 
måttet forklare, at optagel-
serne egentlig stammede fra 
Nordkaukasus. Billederne er 
optaget under en operation i 
Kabardino-Balkarien i 2012. 

Ifølge et internetprojekt, 
som ukrainske journaliststu-
derende for nylig har indledt, 
er eksemplet langtfra enestå-
ende. På adressen stopfake.
org har de sat sig for at un-
dersøge den russiske misin-
formation til bunds. Alt efter 
temperament kan deres af-
sløringer føre til et skævt smil 
over nogle af de mere grote-
ske tilfælde af misinformati-
on eller uro over den syste-
matik, hvormed russisk pro-
paganda udbredes. 

Blandt andet fandt de frivil-
lige medarbejdere på stop-
fake.org ud af, at en bestemt 
kvinde har brugt fem forskel-
lige identiteter, når hun til 
russisk fjernsyn er blevet in-
terviewet om protestbevægel-
serne i Kijev. I lige så mange 
indslag spiller hun henholds-
vis ”beboer i Kharkiv”,  
”beboer i Kijev”, ”beboer i 
Odessa”, ”mor til en soldat” 
og ”anti-maidan-aktivist”. 

Angående udsendelsen i 
Rossija 1 om ”de fredelige 
borgere, der bliver dræbt” si-
ger Evgenij Fedtjenko, der er 
en af grundlæggerne af stop-
fake.org og leder af Mohyla 
Journalistskolen i Kijev:

”Det er rigtigt, at Kiseljov 
har beklaget ’fejlen’. Proble-
met er, at det ikke er nogen 
fejl. Indslaget er en del af en 
systematisk propaganda. Hi-
storier af den slags bliver la-

vet med fuldt overlæg. De er 
tilmed fremragende koordi-
neret og helt i overensstem-
melse med det, som den rus-
siske regering ønsker at for-
tælle til befolkningen.”

Lige siden Euromaidan- 
bevægelsen så dagens lys i 
november 2013 og siden kul-
minerede i den Ukrainske Re-
volution i februar 2014 har 
russisk mediedækning ifølge 
Fedtjenko vist et forvrænget 
billede af begivenhederne i 
landet. 

”Derfor besluttede vi os for 
at gribe ind over for denne la-
vine af propaganda, og vi sø-
satte hjemmesiden. Helt 
uventet fandt vi hurtigt et 
stort publikum, der interesse-
rer sig for de myter, vi punk-
terer, og de fejl, vi afliver. Si-
den vi gik i luften den 2. 
marts, har vi haft 2,2 millio-
ner unikke hits. Og cirka en 
tredjedel af dem, som klikker 
ind på vores side, er russere,” 
siger han. 

”Så vi føler virkelig, at vi 
udgør en væsentlig modvægt 
til den russiske propaganda. 
Ikke kun her i Ukraine eller i 
Vesten – som vi har en en-
gelsk version for – men også i 
Rusland. Det er særlig vigtigt, 
fordi indbyggere dér kun har 
meget begrænset adgang til 
information om Ukraine, som 
ikke er kontrolleret af rege-
ringen. De vurderer, at vores 
hjemmeside er til gavn for 
dem, hvilket vi er meget gla-
de for,” forklarer Fedtjenko.

stopfake.org har også et vå-
gent øje på vestlige mediers 
dækning af konflikten, men 
ifølge lederen af journalist-
skolen i Kijev når fejlene i 

den lejr ikke samme skala 
som i Rusland. 

”Det drejer sig mest om en 
tendens blandt mange ven-
streorienterede i USA og 
Europa, som desværre tager 
den officielle russiske hold-
ning for gode varer,” siger 
han.

Anerkendte debatører som 
John Pilger i den britiske avis 
The Guardian og Stephen Co-
hen i den amerikanske avis 
The Nation skriver artikler, 
hvor de fordømmer ”de fasci-
stiske kupmagere i Kijev” og 
idylliserer den fordrevne 
præsident Viktor Janukovitj’s 
regime, der legitimeres for 
sin angiveligt demokratiske 
karakter. 

”Ifølge dem er det kun mu-
ligt, at det ukrainske folk gik 
på gaden og styrtede præsi-
denten, fordi de er betalt af 
USA. Det er selvfølgelig en 
helt latterlig holdning, og det 
er ærgerligt, at de ikke vil an-
erkende, at ukrainerne prote-
sterede på grund af deres 
overbevisning og deres vær-
dier,” hævder Fedtjenko.

”Vi har gjort opmærksom 
på fejl i Pilgers artikel, men 
må konstatere, at han øjen-

synligt stadig lever i den kol-
de krig, så der kommer næp-
pe noget ud af at bruge mere 
tid på det. Desuden repræ-
senterer han kun et mindre-
tal i Vesten,” siger han.

Langt alvorligere er det iføl-
ge Fedtjenko, at overdrivel-
sen af forekomsten af højre-
orienterede kræfter i Kijev  
–  som russiske medier kon-
stant bidrager til – har an-
tændt urolighederne i den 
østlige del af landet. 

”Folk reagerede med det 
samme. De blev utrygge og 
begyndte at demonstrere 
mod den nye regering, fordi 
de troede på det, de så i rus-
sisk tv. Derfor er det vigtigt 
for os så hurtigt som muligt 
at dokumentere, hvori propa-
gandaen består, så dens ska-
delige virkninger kan be-
grænses,” siger han. 

På grund af indgående lo-
kalkendskab og finfølelse for 
små detaljer, der kan vise sig 
at vende en journalistisk hi-
storie helt på hovedet, har de 
seks–syv frivillige på stop-
fake.org glimrende mulighed 
for at gennemhulle den russi-
ske nyhedsdækning. Eksem-
pelvis rapporterede pravda.

ru, at højreorienterede ukrai-
nere i byen Lviv på årsdagen 
for Sovjets sejr over nazitysk-
land den 9. maj havde angre-
bet busser med veteraner fra 
Anden Verdenskrig. Ved nær-
mere eftersyn af billedmateri-
alet, der skulle dokumentere 
historien, viste det sig dog, at 
de busruter, som veteranerne 
kører med, har nummer 47, 
77 og 95. Ruterne har været 
nedlagt i Lviv i årevis. 

”Et andet eksempel på rus-
sisk propaganda, som vi af-
slørede, var det russiske ny-
hedsbureau Ria Novostis hi-
storie om, at flere tusinde 
ukrainere var flygtet over 
grænsen og havde søgt asyl i 
russiske Belgorod. Min kolle-
ga ringede til myndighederne 
i byen og forhørte sig. Det vi-
ste sig, at det drejede sig om 
fem personer,” fortæller Fed-
tjenko. 

International bevågenhed 
er fulgt i kølvandet på Evgenij 
Fedtjenko og hans kollegers 
engagement på stopfake.org. 
Projektet vandt i år prisen for 
bedste online-aktivisme på 
russisk, som uddeles af den 
tyske medieorganisation 
Deutsche Welle.  

Russisk propaganda afsløres
Studerende fra en journalistskole i Kijev afslører i et projekt de russiske mediers lemfældige omgang 
med sandheden om forholdene i Ukraine

WWNogle terrori-
ster har et meget 
praktisk syn på deres 
kriminelle handlinger.

LouisE sHELLEy,  
profEssor og DirEktør 

kort Nyt

Erdogan taber sag om 
forbud mod youtube
anKaRa  Tyrkiets forbud 
mod YouTube overtræder in-
dividuelle rettigheder og fri-
hed. Sådan lyder kendelsen 
fra Tyrkiets forfatningsdom-
stol, der hermed baner vejen 
for, at tyrkere igen kan få  
adgang til videostreaming-
tjenesten. Afgørelsen er iføl-
ge den private tv-station NTV 
”bindende”, og den forventes 
at træde i kraft i løbet af kort 
tid. Kritikere af Recep Tayyip 
Erdogan ser afgørelsen som 
et nederlag for den pressede 
tyrkiske premierminister. I 
marts blokerede hans rege-
ring for såvel Twitter som 
YouTube, efter at de sociale 
medier var blevet brugt til 
anonyme læk, der knyttede 

Erdogan og hans inderkreds, 
blandt andre hans søn, til en 
stor korruptionsskandale.  
I april blev adgangen til Twit-
ter igen åbnet, da forfat-
ningsdomstolen fastslog, at 
blokeringen var i strid med 
retten til at ytre sig offentligt. 
YouTube er blandt andet ble-
vet brugt til at lække en lyd-
fil, som tilsyneladende er en 
samtale mellem militæroffi-
cerer og den tyrkiske efterret-
ningstjeneste om at skride til 
militær handling i nabolan-
det Syrien for at aflede den 
tyrkiske offentlighed. Derud-
over er der spredt stribevis af 
lydoptagelser, hvor Erdogan 
angiveligt griber ind i retssa-
ger og aftaler i erhvervslivet, 
ligesom han forsøger at stop-
pe ufordelagtig omtale i me-
dierne. /ritzau/AFP

0 Russisksindede oprørere i byen Donetsk i det østlige Ukraine ser russisk tv i en af de officielle bygninger, de har besat. En række ukrainske journalister er begyndt at 
afsløre de fejl og tendentiøse oplysninger om Ukraine, som nogle af de russiske tv-kanaler sender ud. – Foto: Fabrio Bucciarelli/Scanpix.

WWHelt uventet 
fandt vi hurtigt et 
stort publikum, der  
interesserer sig for de 
myter, vi punkterer, 
og de fejl, vi afliver.

EvgEnij fEDtjEnko,  
En af grunDLæggErnE 
af stopfakE.org 


